
Direito Administrativo

01- São princípios da Administração Pública,  dentre outros:
a) impessoalidade e a eficiência.
b) eficiência e a pessoalidade.
c) legalidade e a improbidade.
d) publicidade e a pessoalidade.
e) improbidade e o sigilo.

02- No que se refere aos princípios Administrativos, marque a opção correta:
I.A  Administração  Pública,  no  exercício  de  faculdades  discricionárias,  deve  atuar  em  plena 
conformidade  com  critérios  racionais,  sensatos  e  coerentes,  fundamentados  nas  concepções 
sociais dominantes.
II.Como  condição  para  a  aquisição  da  estabilidade,  é  obrigatória  a  avaliação  especial  de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
III.Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao agente que os pratica, mas ao 
órgão ou entidade da Administração Pública, que é o autor institucional do ato.
As proposições I, II e III dizem respeito, respectivamente, aos princípios da:
a) Eficiência, Razoabilidade e Impessoalidade.
b) Imperatividade, Razoabilidade e Eficiência.
c) Moralidade, Eficiência e Finalidade.
d) Eficiência, Impessoalidade e Finalidade.
e) Razoabilidade, Eficiência e Impessoalidade.

03- Sobre a administração direta e a indireta, assinale a única alternativa correta:
a) As entidades da administração indireta só podem ser criadas por lei.
b) As entidades da administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado.
c) Órgão público decorre do fenômeno da descentralização.
d) A criação de empresa pública depende de lei autorizativa.
e) Somente por lei específica poderá ser criada a sociedade de economia mista.

04- A criação  de  uma entidade,  por  meio  de  lei,  com personalidade  jurídica  própria,  para  o 
desempenho exclusivo de uma atividade administrativa, própria do Poder Público, configura uma 
forma de:
a) coordenação.
b) delegação.
c) desconcentração.
d) outorga
e) descentralização.

05- Não compõe a Administração Pública Federal Direta
a) o Ministério dos Esportes
b) o Tribunal Regional Eleitoral.
c) a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
d) a Caixa Econômica Federal.
e) a Presidência da República.



06-  A distribuição interna de competências administrativas entre os diversos órgãos que integram 
a estrutura de um dos entes estatais denomina-se:
a) especialização
b) desconcentração.
c) descentralização.
d) desmembramento.
e) desdobramento.

07- Sobre a organização da Administração Pública, analise as afirmativas:
I.Na Administração Pública, a vontade do Estado exterioriza-se através dos agentes públicos que 
atuam em seus órgãos.  Essa  distribuição  interna  de  competência  entre  diversos  órgãos  que 
integram a estrutura da Administração denomina-se descentralização administrativa.
II.Através  da  desconcentração  administrativa  é  possível  atribuir  a  particulares,  por  ato 
administrativo, ou por contrato, a execução de serviços públicos.
III.A empresa pública  integra  a Administração Indireta e  tem personalidade jurídica  de Direito 
Privado.
É correto o que consta apenas em:
a) I
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.

08- A entidade da Administração Indireta, autônomo, criados por lei específica, com personalidade 
jurídica  de  direito  público,  para  a  consecução  de  atividades  típicas  do  poder  público,  que 
requeiram,  para  uma  melhor  execução,  gestão  financeira  e  administrativa  descentralizada, 
denomina-se:
a) autarquia.
b) fundação pública.
c) sociedade de economia mista.
d) empresa pública.
e) agência executiva.

09-  Acerca da avocação e da delegação de competência, julgue os itens subsequentes.
I.deverão ser publicados no meio oficial o ato de delegação e sua revogação e o ato de delegação 
torna-se irrevogável. E
II.Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 
avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. C
III.Salvo impedimento legal, circunstância de natureza meramente econômica pode ser invocada 
para justificar  a conveniência  de um órgão administrativo colegiado em delegar  parte da sua 
competência a seu presidente.
É correto o que consta apenas em:
a) I
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.



10- São critérios para a distribuição da competência, dentre outros:
a) matéria, forma e sujeito.
b) grau hierárquico e conteúdo.
c) delegação e avocação.
d) tempo, território e matéria.
e) conteúdo e objeto.

Gabarito

01. A
Comentário: →  PRINCÍPIOS  GERAIS:  do  Direito  Administrativo  L.I.M.P.E.  (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência)

02. E
Comentário: → Princípio da Razoabilidade: Também denominado de “Princípio da Proibição de 
Excesso”, tem por fim auferir a compatibilidade entre os meios e os fins de um ato administrativo. 
Trata-se da adequação da conduta escolhida,  pelo agente,  à finalidade que a lei  expressa.  A 
razoabilidade funciona como limitação à discricionariedade incidente sobre os elementos motivo e 
objeto e fundamenta-se nos princípios da legalidade (art. 5º/II, 37 e 84) e da finalidade (art. 5º/II e 
LXIX, 37 e 84).
Princípio da Eficiência: É aquele que impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas 
atribuições  com  presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.  A  função  administrativa  exige 
resultados  positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório  atendimento  das  necessidades  da 
comunidade e de seus membros. O objetivo principal é assegurar que os serviços públicos sejam 
prestados com adequação às necessidades da sociedade que os custeia.
Princípio da Impessoalidade:  Na formulação tradicional,  a impessoalidade se confunde com o 
princípio da finalidade da atuação administrativa. De acordo com este, há somente um fim a ser 
perseguido pela Administração:  o Interesse Público e mesmo assim deverá estar expresso ou 
implícito  na  lei  que  determina  ou  autoriza  determinado  ato.  A  impessoalidade  da  atuação 
administrativa impede que um ato seja praticado visando interesses do agente ou de terceiros. 
Impede também perseguições, favorecimentos ou descriminações.

03. D
Comentário: → Conforme art. 37, XIX, da CF/88. Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

04. E
Comentário: → Descentralização: ocorre quando o Estado desempenha suas funções por meio 
de  outras  pessoas  jurídicas.  Pressupõe  duas  pessoas  jurídicas  distintas.  Pode  ocorrer  por 
Outorga ou Delegação.

05. D
Comentário: →  A Caixa  Econômica  Federal  é  uma  empresa  pública,  não  pertencendo  à 
Administração Direta.

06. B
Comentário: → Desconcentração: ocorre quando a administração distribui sua(s) competência(s) 
no  âmbito  de  sua  própria  estrutura,  tendo  por  objetivo  agilizar  e  tornar  mais  eficiente  seus 
serviços. A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a existência de uma só pessoa jurídica. 
Por  ser  uma  simples  técnica  administrativa,  ocorre  tanto  na  administração  direta  quanto  na 
indireta. Pode ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou do território. Ocorre por Outorga.



07. C
Comentário: → Desconcentração: ocorre quando a administração distribui sua(s) competência(s) 
no  âmbito  de  sua  própria  estrutura,  tendo  por  objetivo  agilizar  e  tornar  mais  eficiente  seus 
serviços. A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a existência de uma só pessoa jurídica. 
Por  ser  uma  simples  técnica  administrativa,  ocorre  tanto  na  administração  direta  quanto  na 
indireta. Pode ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou do território. Ocorre por Outorga.
Descentralização: ocorre quando o Estado desempenha suas funções por meio de outras pessoas 
jurídicas. Pressupõe duas pessoas jurídicas distintas. Pode ocorrer por Outorga ou Delegação.
Empresa pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para a exploração de atividade econômica que 
o governo seja levado a exercer por força de contingência administrativa, podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito.

08. A
Comentário: → Decreto lei 200/67 Art. 5º - Para os fins desta lei, considera-se: I - autarquia - o 
serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar  atividades  típicas  da  administração  pública,  que  requeiram,  para  seu  melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

09. E
Comentário: → Conforme arts. 12 e seu parágrafo único, 14 caput e § 2º e 15, da Lei 9784/99.

10. D
Comentário: → A distribuição de competência pode levar em conta vários critérios:
1. Em razão da MATÉRIA, a competência se distribui entre os Ministérios (na esfera federal) e 
entre as Secretarias (nos âmbitos estadual e municipal);
2. Em razão do TERRITÓRIO, distribui-se por zonas de atuação;
3. Em razão do GRAU HIERÁRQUICO, as atribuições são conferidas segundo o maior ou menor 
grau de complexidade e responsabilidade;
4.  Em  razão  do  TEMPO,  determinadas  atribuições  têm  que  ser  exercidas  em  períodos 
determinados, como ocorre quando a lei fixa prazo para a prática de certos atos; também pode 
ocorrer a proibição de certos atos em períodos definidos pela lei, como de nomear ou exonerar 
servidores em período eleitoral;
5.  Em razão do FRACIONAMENTO, a competência pode ser  distribuída por órgãos diversos, 
quando se trata de procedimento ou de atos complexos, com a participação de vários órgãos ou 
agentes."(Destaques meus)
Maria Sylvia Di Pietro, Direito Administrativo


